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PROTOKÓŁ NR 32–1/2021
Z trzydziestego drugiego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 25 stycznia 2021
roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 32 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i
powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną
wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków
Komisji.
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska – obecna
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska –
druk nr 840.
Przedstawia: Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

2. Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 r.
Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze
Prezydenta

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Budżetu RMG za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Strategii i Budżetu RMG na rok 2021.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Następnie Przewodniczący powiedział, że po sporządzeniu porządku obrad do Komisji
zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwał:
• w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok w mieście Gdańsku
– druk nr 841.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1A porządku.
1

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 841 jako pkt 1A:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
•

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
„Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum
Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu – druk nr 842.

Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 1B porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 842 jako pkt 1B:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku
posiedzenia.
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – za
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – za
7 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska –
druk nr 840.
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.1.2021).
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta
ds. Kultury, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry państwu, szanowni państwo nagroda Teatralna Miasta
Gdańska została ustanowiona w 2008 roku. Przyznawana jest twórcom
najcenniejszych kreacji teatralnych. Rok rocznie przyznaje się nagrody.
Proponowane zmiany w projektowanej uchwale dotyczą zniesienia ograniczenia
zgłaszanych kandydatów do nagrody. Dotychczas wnioskodawca mógł zgłosić co
najwyżej 3 kandydatury. Druga zmiana dotyczy sposobu głosowania. Zgodnie z tym
regulaminem każdorazowo na każdym posiedzeniu kapituły sposób głosowania byłby
ustalany. To są wszystkie zmiany w regulaminie nagrody.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
840.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Ewę Adamską – Kierownika Referatu Mecenatu Kultury w
Biurze Prezydenta ds. Kultury, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 840. (Opinia nr 32-1/213-1/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT – 1A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do
realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2021 rok w mieście Gdańsku – druk nr 841.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.2.2021).
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, do 31 stycznia
Gmina jest zobowiązana sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych. Taki plan określa w szczególności rodzaj i miejsce
wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę miejsc i godzin wykonywania tych
prac, a także liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń
z pomocy społecznej. Kolejna rzecz to prace takie organizowane są w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W tej
uchwale zaplanowano 4 680 godzin wykonywanych przez 13 osób bezrobotnych w 8
placówkach społecznych. Koszt to 49 942,20 zł podzielone na koszty osobowe i koszty
rzeczowe oraz dojazdu. 60% kosztu osobowego jest refundowana przez Gdański
Urząd Pracy. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
841.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Bogumiłę Bieniasz – Kierownika Referatu Organizacji
Edukacji i Wychowania w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 841. (Opinia nr 32-1/2142/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT – 1B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w
Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz
nadania jej statutu – druk nr 842.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.3.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo, jest to w celu domknięcia procesu przejmowania
obsługi w tej chwili już kadrowej wszystkich placówek oświatowych przez Gdańskie
Centrum Usług Wspólnych. Gdańskie Centrum Usług Wspólnych powołane w 2016
roku. Pracuje już od około 4 lat i aktualnie obsługuje pod kątem obsługi finansowej
wszystkie placówki. Pod kątem obsługi kadrowej 74 placówki. Przedkładaną uchwałą
harmonogram pokazuje jak będzie przebiegała ostatnia faza podzielona na 4 etapy
przejęcia 93 placówek oświatowych. W marcu tego roku planujemy przejęcie 12
szkół. Do kwietnia przejęcie kolejnych 15 szkół. Do czerwca kolejnych 20 szkół i w
ostatnim etapie 40 szkół zostanie przejętych do końca października. To pozwoli na
domknięcie całego procesu. Równocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że Gdańskie
Centrum Usług Wspólnych we wrześniu dostanie nową siedzibę dla działu
obsługującego kadry i płace co też spowoduje, że powstaną nowe miejsca pracy dla
nowych pracowników. Cały proces związany z przejęciem obsługi też związany jest
z przyjęciem do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych pracowników, którzy
dotychczas pracują w placówkach. Nie będą to wszyscy pracownicy. Planujemy
przejęcie 35 etatów. W szkołach są zarówno cząstkowe etaty jak i pełne etaty, ale
część pracowników to są albo już emeryci, albo pracownicy, którzy planują przejście
na emeryturę, ale co do zasady wszyscy pracownicy, którzy będą zainteresowani
pracą w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych planujemy zatrudnić właśnie w tej
jednostce. Jeśli chodzi o cel domknięcia tego procesu to te najważniejsze założenia
to standaryzacja zasad, zintegrowanie archiwów i składnic dokumentów, ponieważ
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę prawną jednostek chcielibyśmy
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zapewnić bezpieczeństwo prawne dla wszystkich obszarów, które obsługują placówki
edukacyjne, będą opracowane jednolite wzory dokumentów, jednolite sposoby
postępowania w sprawach kadrowych, oczywiście jednolite procesy, które w tej
chwili już są praktykowane i będą wdrożone do kolejnych placówek. Myślę, że to są
te najważniejsze i założenia i uzasadnienia, które nami kierują, żeby domknąć proces
przejmowania właśnie pełnej obsługi kadrowej w szkołach.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dzień dobry. Gdzie to będzie się mieściło? W jakim budynku, może pani powie, pani
Skarbnik?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
W tej chwili obsługę finansową prowadzą pracownicy, których siedziba jest przy ul.
Hallera w siedzibie CKZiU. Jeśli chodzi o nową siedzibę to w tej chwili trwa adaptacja
budynku po byłym gimnazjum przy ul. Wrzeszczańskiej. Aktualnie dział kadr i płac
ma swoją siedzibę w biurowcu KOGA, ale ponieważ tam są wynajęte pomieszczenia
przede wszystkim tylko do połowy tego roku, a po drugie nie ma wystarczającej
liczby miejsc to już przygotowujemy w nowej siedzibie biurka i pokoje dla pełnej
obsady. To będzie właśnie po byłym gimnazjum przy ul. Wrzeszczańskiej.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Rozumiem to w ten sposób, że teraz nauczyciele, którzy będą chcieli załatwić jakieś
swoje sprawy kadrowe będą się udawać już nie do szkół, nie do swoich kadrowych w
miejscach pracy, tylko w Centrum Usług Wspólnych? Tak to będzie wyglądało?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Poproszę pana dyrektora Szczukę i myślę, że te szczegóły to już lepiej on opowie.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Dzień dobry, szanowni państwo radni, panie przewodniczący, na dzień dzisiejszy to
jest tak, że nauczyciel czy dyrektor muszą się wstrzelić w harmonogram pobytu
danego pracownika w danej placówce. Po scentralizowaniu naszą intencją jest to,
że pracownik może się udać do szkoły, w której pracuje, może zgłosić to również
zdalnie telefonicznie lub internetowo i ta cała obsługa odbywać się też będzie w
sposób elektroniczny, czyli wszelkiego rodzaju zaświadczenia będą przesyłane w
bezpieczny sposób za pomocą platformy edukacyjnej i taka osoba będzie mogła sobie
wybrać czy chce odebrać to w Wydziale Rozwoju Społecznego czy w jednej z dwóch
siedzib Centrum Usług Wspólnych, czy w swojej szkole. Także liczba tych miejsc
odbioru i punktów styku się powiększa, w związku z tym też się powiększy jakby
dostępność tego dla pracowników. Tu też zwracam uwagę, że dosyć dużym
wyzwaniem do tej pory były archiwa, ponieważ archiwa są w tej chwili prowadzone
tak, że część archiwów mamy w placówce oświatowej, część jest w Wydziale
Rozwoju Społecznego, a część jest w Centrum Usług Wspólnych. To wynikało z tego,
że jedne archiwa dotyczyły placówek już zlikwidowanych, drugie placówek
bieżących, ale w jednym zakresie, a najbardziej bieżące dokumenty były w
placówkach oświatowych. Po tej centralizacji to już będzie jeden punkt kontaktowy
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i dany pracownik np. który chce uzyskać, zebrać sobie całe swoje doświadczenie do
emerytury nie będzie musiał chodzić i zbierać w różnych miejscach. Dziękuję.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy to wyczerpało pani pytanie, pani radna?
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Tak, dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie, pani Skarbnik mówiła o zatrudnianiu, o
nowych etatach, które będą, a mniej więcej jaki to może być koszt tych etatów,
które uzyskają nowe osoby zatrudnione? Chodzi mi o przybliżoną kwotę, którą
planujecie na płace dla nowych pracowników.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
To nie będą nowi pracownicy.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Chciałabym uściślić. To nie będą nowi pracownicy. Będą przejmowani pracownicy,
którzy dzisiaj są pracownikami szkół i wykonują czynności związane z obsługą
kadrową, albo w całym etacie, albo w częściowym etacie i ci pracownicy staną się
pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, a pieniądze z budżetów szkół
zostaną przesunięte właśnie do tej jednostki. Co więcej, prawdopodobnie zmniejszy
się liczba etatów związanych z obsługą kadrową, ponieważ część pracowników tak
jak powiedziałam wcześniej, albo już jest na emeryturach, albo w planie mają
przejście na emeryturę i wszystkich etatów nie będziemy odtwarzać w Gdańskim
Centrum Usług Wspólnych. Dzisiaj przejmując 93 placówki mamy do dyspozycji ok 60
etatów, a w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych zostanie przeniesionych tylko 35
etatów.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani Skarbnik jak rozumiem to co pani mówiła wszystkie osoby, które wyrażą chęć
kontynuowania pracy w Centrum Usług Wspólnych takie zatrudnienie w Centrum
znajdą?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak jest.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Rozumiem, że te osoby, które przechodzą zostaną przy tym samym pensum? Czy są
przewidywane dla nich może jakieś podwyżki? Czy zostaną takie jak w tej chwili mają
pensje?
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Szanowni państwo to jest tak, że przejmowani zgodnie z przepisami prawa są wszyscy
pracownicy na tych warunkach na jakich są obecnie, przy czym część pracowników
np. w dniu dzisiejszym jest zatrudniona w danej placówce oświatowej na pół etatu.
Będzie miała taką możliwość, żeby w Centrum Usług Wspólnych uzyskać cały etat. W
związku z tym oczywiście następuje regulacja wynagrodzenia. To jest 100% jakby
pewna rzecz, natomiast jeśli przechodzi w takim samym wymiarze jak pracował do
tej pory to przechodzi dokładnie na tych samych warunkach finansowych.
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Czyli nie traci?
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Nie, absolutnie. Wręcz dodatkowo pracownicy są objęci gwarancją zatrudnienia.
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji
Dobrze, dziękuję bardzo. To wszystko.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Dziękuję serdecznie.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 842.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 842. (Opinia nr 321/215-3/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

PUNKT – 2
Stan realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 r.
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, Budżet Obywatelski 2019, a więc edycja,
która zakładała realizację projektów w latach 2019-2020 według regulaminu. Nie
oznacza to jednak, że wszystkie zadania udało się w regulaminowym czasie
zrealizować. Dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych, które są z reguły
większe niż zadania bieżące i przez to mają też szerszą drogę do realizacji przede
wszystkim związaną z szeregiem uzgodnień, sprawdzaniem możliwości realizacji i
zebraniem wszystkich pozwoleń. To niestety czasami rzeczywiście się przedłuża i nie
udaje się zrealizować w tym regulaminowym czasie. Przede wszystkim dotyczy to
inwestycji tak jak powiedziałam, które są w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w
tej chwili jeszcze. Generalnie rzecz biorąc jest to 27 projektów, przy czym dwa
wnioski są na takim najgorszym, że tak powiem, etapie. To jest Skatepark Jar
Wilanowski i tutaj jest to o tyle, nie dlatego, że wstrzymane, że nie można tego
zrealizować, tylko dlatego, że wspólnie z Radą Dzielnicy i jeszcze też z Wydziałem
Polityki Inwestycyjnej były tam rozmowy dotyczące zmiany dokumentacji Jaru
Wilanowska. Jar Wilanowska posiada dokumentację chyba z 2014 roku. Część rzeczy
zostało zrealizowanych m. in. poprzez Budżet Obywatelski, albo przez środki Rady i
ta dokumentacja jest dosyć stara i teraz ten Skatepark, który ma powstać z Budżetu
Obywatelskiego, gdzie nałożyły się pieniądze nie tylko z BO 2019, ale też z BO 2020
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i ten Skatepark, żeby go zrealizować w takim pełnym wymiarze należy wejść na część
boiska, które jest tam przewidziane do realizacji. Boisko duże, pełnowymiarowe i z
tego boiska szczerze mówiąc okazuje się nikt się specjalnie nie cieszy co jest w
dokumentacji dlatego, że takie boisko jest przede wszystkim bardzo drogie. Przez
miasto był szukany inwestor na to boisko, ale do tej pory nie znalazła się firma czy
ktokolwiek, jakiś podmiot chętny na wybudowanie tego boiska, w związku z tym
zaczęto też m. in. przez Radę Dzielnicy zaczęli rozważać czy to boisko po prostu tam
utrzymywać, tym bardziej, że jeszcze nachodzi na to jeszcze realizacja Skateparku
na ten teren, więc teraz jesteśmy po rozmowach z Radą Dzielnicy i z WPI, że
rzeczywiście taka dokumentacja powinna być zmieniona, raz, że Dzielnicy też to się
nie podoba wielkie boisko, które można by było wymienić na jakieś mniejsze,
łatwiejsze do zrealizowania, szybciej, w mniejszych pieniądzach i dzięki temu
moglibyśmy też zrealizować Skatepark i takim nurtem w tym roku chcielibyśmy
właśnie pójść, żeby wspólnie z Radą Dzielnicy zmienić troszeczkę sposób
zagospodarowania, a z drugiej strony dzięki temu zrealizować Skatepark, także tu są
takie kwestie właśnie uzgodnieniowe.
Drugi projekt, który jest wstrzymany, ale to już jest totalnie niezależne od nas to
jest Park Steffensów od nowa. Jest to projekt dotyczący właśnie Parku Steffensów,
który został w tej chwili ujęty przez konserwatora zabytków do wpisu do rejestru
zabytków, więc wszelkie prace, które były w trakcie lub są planowane są wstrzymane
i musimy czekać dopóki park nie zostanie wpisany do rejestru i wtedy dopiero
będziemy mogli realizować projekt Budżetu Obywatelskiego kiedy konserwator wyda
na to już zgodę, więc tutaj musimy czekać.
Jest część zadań, które właściwie kończą się, bo są zaplanowane na zakończenie
robót na pierwszy kwartał 2021 roku. To są często zadania, które w sobie mają kilka
elementów, np. są to schody projekt Razem dla Wrzeszcza, schody Rejmonta i tam
są 3 lokalizacje, z czego część już jest wykonana i została jedna na pierwszy kwartał
2021 roku. Tak samo zagospodarowanie terenów wokół zbiorników. Też 5 lokalizacji
z wniosków zostało wykonane, a pozostała jakaś jedna już nieduża. Modernizacja i
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy, doposażenie istniejącego placu
zabaw. To też jest planowane na I kwartał 2021 r. Część z tego projektu już jest
wykonana. Tutaj mamy jeszcze boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową
Łostowice-Świętokrzyska, a zbiornikiem retencyjnym Augustowska. Tam już też jest
wszystko na ukończeniu i w zasadzie pozostały już drobne rzeczy do zakończenia w
pierwszym kwartale. Z tym jest związana budowa placu zabaw i siłowni. To też przy
zbiorniku Augustowska. Też na I kwartał 2021 roku. Boisko wielofunkcyjne Osiedle 5
Wzgórz – Jaworzniaków też już jest w takcie i powinno się zakończyć i
zagospodarowanie dolinki przy akademikach przy GUMED-zie. Tu II kwartał 2021 r.
Aktywna Matarnia II kwartał 2021 r. Aktywna Matarnia jest o tyle projektem też
istotnym, że ten projekt wygrywa od 2019 r. konsekwentnie przez te wszystkie lata.
Teraz w 2021 r. również i tam się zakresy zadań przenikają. One są kontynuowane.
Ten projekt akurat jest podzielony na 3 takie główne lokalizacje, które mają swoje
kontynuacje w kolejnych budżetach i to się czasami przenika i tak naprawdę trzeba
patrzeć na ten projekt kompleksowo, nie tylko pod kątem Budżetu Obywatelskiego
2019. Są też projekty, które nie udaje się zrealizować w pełnym wymiarze, m. in.
projekt, który zakładał budowę 3 ścieżek rowerowych na Przymorzu Wielkim. Ten
projekt po przetargach uzyskiwał znacznie większe kwoty niż możliwość realizacji,
w związku z tym tak naprawdę uda się prawdopodobnie zrobić tylko jedną drogę
rowerową wzdłuż Obrońców Wybrzeża i taki mniejszy element, czyli dostawienie 5
stojaków na rowery w Krainie Zabawy. To też był element wniosku. Na tym
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prawdopodobnie projekt będzie musiał zostać zakończony. Są też jeszcze projekty,
które dalej się będą realizowały w 2021 r. To m. in. Multipark Morena. To tak samo
jak Aktywna Matarnia. Projekt, który zdobywał dofinansowanie od 2019 r. i znowu w
2021 roku wygrał jako element dodatkowy Skatepark, więc też uważam, że należy
na to patrzeć kompleksowo. To nie był łatwy projekt. Bardzo duży teren. Bardzo
dużo różnych uzgodnień, bardzo dużo też różnych oczekiwań i możliwości i w
rezultacie w końcu razem z wnioskodawcami i Radą Dzielnicy doszliśmy do
porozumienia, został ogłoszony przetarg w grudniu ubiegłego roku, ale ostateczne
prace i realizacja pewnie będą w 2021 roku. Również też połączone ze Skateparkiem
czyli z tym elementem, który w 2021 r. czy 2022 r. będzie realizowane. Więc są takie
projekty, które trwają i większość z nich, zdecydowana większość z nich zakończy
się w I kwartale 2021 r., bo w jakiś sposób się toczą, ale jak mówię są też projekty,
które są obarczone pewnymi większymi trudnościami, które są na bardzo
początkowym etapie lub jak w przypadku tego Parku Steffensów w ogóle na etapie
początkowym i zatrzymane i po prostu czekamy na jakieś ostateczne decyzje. Z
projektów, które są poza Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska to mamy jeszcze
projekt Cygańska Góra. To było takie zagospodarowanie terenu na Suchaninie i ten
projekt można by było go zrealizować już w ubiegłym roku, ale dzięki porozumieniu
z Radą Dzielnicy ten projekt będzie zrealizowany trochę w szerszym wymiarze, bo
Rada Dzielnicy dołoży tutaj część swoich środków i dzięki temu ten projekt będzie
można zrobić bardziej kompleksowo i bardziej szeroko niż tylko zakładał to projekt
Budżetu Obywatelskiego, ale Rada Dzielnicy w tym roku prawdopodobnie przekaże
pieniądze, dlatego Gdańskie Nieruchomości też wspólnie tutaj z wnioskodawcą Radą
Dzielnicy wniosło o zrealizowanie tego projektu w 2021 r., żeby go po prostu w
sposób kompleksowy zrealizować i projekt, który jest w Wydziale Środowiska. To są
czujniki jakości powietrza. Ten projekt też dosyć długo czekał na różne uzgodnienia,
bo też długo Wydział Środowiska czekał na uzgodnione lokalizacje tych czujników od
Rad Dzielnic. Potem okazuje się, że wcale nie ma jakoś specjalnie chętnych na
zrealizowanie tego projektu. Były chyba 2 postępowania przetargowe, które nie
przyniosły żadnego rezultatu i teraz ma być ogłaszane trzecie, więc trudność z tymi
czujnikami też jest taka, że to są czujniki, które nie będą włączone do tego obiegu
jakości powietrza tego miejskiego dlatego, że to nie jest ta czułość, nie są te
możliwości badawcze tych czujników. To są bardzo poglądowe czujniki i też główni
wykonawcy, którzy siedzą jakby w temacie ochrony powietrza być może nie są
zainteresowani takimi czujnikami. Niemniej jednak jesteśmy zobligowani ten projekt
zrealizować i Wydział Środowiska będzie pewnie niedługo ogłaszał trzeci przetarg na
realizację tego zadania. Także tak to w skrócie wygląda. Co mnie pociesza to to, że
generalnie rzecz biorąc część tych projektów jednak będzie w bardzo niedługim
czasie zakończona. Wiem, że część projektów jest po prostu trudnych do realizacji i
nie zawsze ta procedura dwóch lat udaje się być dotrzymana. Natomiast zdajemy
sobie też sprawę z tego, że dla części projektów, chociażby dla tych dróg
rowerowych w jakiś sposób trzeba by było ograniczyć zadanie, żeby ten projekt
zrealizować i to nie jest może dobra wieść, ale nie zawsze się wszystko w 100% nam
uda, ale większość się udaje. Dziękuję bardzo.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani kierownik. Pani Skarbnik jeszcze chciała zabrać głos.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Jeśli mogłabym dodać w kwestiach finansowych, my na kontynuację albo
odtworzenie zadań niedokończonych w trwającym roku rezerwujemy w rezerwie
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budżetowej na kolejny rok środki, które pozwalają bardzo szybko i sprawnie
zabezpieczyć pieniądze właśnie na dokończenie czy kontynuację zadań z lat
poprzednich. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 15 mln zł i do końca tego
miesiąca już 12 900 000 zł uruchomimy na zadania, które będą albo w I kwartale
kończone, albo będą zawierane umowy, a do tego są potrzebne pieniądze w
pokrywające pełną wartość zamówienia, więc I kwartał jest zabezpieczony jeśli
chodzi o ciągłość zadań, a podsumowując zeszłoroczny budżet na sesji marcowej
prawdopodobnie pozostałe zadania też odtworzymy, ale już z wolnych środków. Ale
to też żeby państwo wiedzieli, że jesteśmy przygotowani na sprawne kontynuowanie
zadań z lat poprzednich jeżeli nie udało się ich dokończyć lub po prostu opłacić
wszystkich faktur. Dziękuję.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Będzie Jan
Perucki, ale jeszcze poproszę panią kierownik o przesłanie takiego zestawienia tych
projektów zrealizowanych, niezrealizowanych, w trakcie realizacji, żebyśmy też w
razie czego mieli na podorędziu, gdyby jakieś pytania się pojawiły i bardzo proszę
pan radny Perucki.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Dziękuję. Mam tylko jedno pytanie dotyczące jednego projektu pod nazwą Aktywna
Matarnia, bo rzeczywiście ten projekt od 2018 czy 2019 roku co roku jest cyklicznie
zgłaszany chyba nawet pod tą samą nazwą i dotyczy bardzo podobnych i lokalizacji,
dokładnie tych samych miejsc, jak i zakresów inwestycyjnych, bo to jest projekt
typowo inwestycyjny i właśnie chciałem dopytać jeżeli chodzi o kwestie opóźnień z
Budżetu Obywatelskiego 2019 z tej edycji czy to wynika z tego powodu, że chcemy
rozszerzyć przetarg i w ramach tego jednego przetargu i powiększonej kwoty z dwóch
Budżetów Obywatelskich zrealizować po prostu z perspektywy gospodarności więcej
za mniej, bądź jakiś odcinek np. chodnika w Klukowie, bo wiem, że m. in. rozchodzi
się o chodnik, czy to jest podyktowane jakimś innym problemem? Brakiem
rozstrzygnięcia przetargu? Czy może jeszcze czymś innym? Ostatnie zdanie, chodzi
tutaj o to, że sami projektodawcy tego projektu jak i mieszkańcy też dochodzą do
mnie bezpośrednio takie głosy, sygnały, że są czasem zniechęceni tym, że projekt w
późnym okresie czasu jest zrealizowany niż przewiduje to regulamin Budżetu
Obywatelskiego ponieważ mieszkańcy się zniechęcają później do głosowania i jest to
takie mało zachęcające do dalszego głosowania, a tym bardziej za głosowaniem na
ten projekt w następnej edycji, ponieważ on nie został zrealizowany i mieszkańcy
często nie mają takiej wiedzy, po prostu widzą, albo nie widzą w swojej dzielnicy,
w swoim najbliższym otoczeniu realizacji projektu. Dziękuję.
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta
Jeżeli chodzi o Aktywną Matarnię to bardzo dużo wiem, bo jestem teraz już w
kontakcie z wnioskodawcą i z DRMG już omawiamy ten projekt od jakiegoś czasu.
Tam się nałożyło kilka rzeczy. Raz, że trudności z projektem, bo zdaje się, że gdzieś
tutaj był problem z projektantem, przygotowanie tego projektu było bardzo
problematyczne, a dwa, że rzeczywiście też się wiąże z tym, że ten projekt jest w
trybie ciągłym i w przypadku właśnie remontu chyba tam jest chodnik Telewizyjnej
lepiej było poczekać i zebrać te pieniądze i w jednym pakiecie to zrobić niż robić
odcinkami, dlatego, że jakby w trakcie w roku realizacji widać już też projekty,
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które wchodzą do Budżetu Obywatelskiego, które wygrywają i w momencie, kiedy
DRMG już jest przygotowane na realizację to tak naprawdę już widzi czy projekt
wygrał i czy będzie miał kontynuację, wtedy łatwiej mu planować i tutaj też było to
wstrzymanie z czekaniem czy projekt wygra i czy będzie więcej pieniędzy i tak się
rzeczywiście złożyło, że tak było. Trzecia rzecz jest też taka, że tam tak naprawdę
jest w tej chwili kłopot z jednym fragmentem tego projektu i dotyczy Leśnego
Zakątka, bo o ile kwestie remontowo – drogowe są już ok i oświetlenia to wiem, że
tam wnioskodawcy bardzo zależy na tym, żeby ten projekt był równomiernie
rozłożony i każdy element miał jakieś wykonanie, żeby potem przy głosowaniu też
mieszkańcy widzieli, że coś się tam dzieje. Jesteśmy już z Dyrekcją Rozbudowy
Miasta Gdańska i z wnioskodawcą umówieni na spotkania razem z GZDiZ i zebranie
wszystkich tych edycji Budżetu Obywatelskiego, żeby podsumować, zobaczyć co jest
zrobione, na co mamy pieniądze, ile pieniędzy zostaje. Być może Rada Dzielnicy też
dołoży jakieś środki, bo tam rzeczywiście trochę też brakuje funduszy i na pewno w
tym roku zamierzenie jest takie, żeby w każdym tym miejscu, w którym był zgłoszony
projekt, żeby cokolwiek, nawet jeżeli czasami to nie będzie wszystko, ale musi być
ten ruch, żeby było wiadomo, że ten projekt jest realizowany. Także tutaj jesteśmy
już z wnioskodawcą i z DRMG mamy to omówione.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Super. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Mam jeszcze tylko taką jedną wielką,
uprzejmą prośbę, a mianowicie gdyby było organizowane w tym przedmiocie jeszcze
jakieś spotkanie z wnioskodawcą, którego też znamy oboje to wielka prośba o jakąś
informację to chętnie bym jeżeli oczywiście tylko będę mógł to będę uczestniczył.
Pani Sylwia Betlej – Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta
Nie ma problemu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Super, bardzo dziękuję.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Chciałam nawiązać do tego, co Janek mówił, pani Sylwia nam referowała, bo myślę,
że dosyć deprymujące jest dla mieszkańców właśnie jak nie widzą tego, że coś jest
wykonywane. Jak pani mówi, że oczywiście będzie tak, że będą jakieś prace
wykonywane to całe szczęście, bo chcemy zachęcić mieszkańców do głosowania w
Budżecie Obywatelskim, a potem jak oni tych projektów nie widzą w ogóle realizacji
to niestety ich zniechęca, tak mi się wydaje. Tylko tyle tytułem uwagi. Dziękuję.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani radna. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby te projekty
były realizowane jak najszybciej tym bardziej, że ta perspektywa jest 2-letnia, bo
czasami się zapomni na co się głosowało, a to dopiero się pojawia w naszej okolicy,
ale realia są takie jakie są. Często to są sprawy niezależne od Urzędu, chociaż
czasami też Urząd nawali, to jakby też może się zdarzyć, ale jeżeli powtarzamy trzy
razy przetarg i nie ma wykonawcy to tutaj ciężko obarczać w jakikolwiek sposób
Urząd, że nie próbuje realizować danej inwestycji, także tutaj posuwamy się do
przodu. Cieszę się, że w sumie tylko takie 2 projekty są, które gdzieś utknęły i jest
mała szansa, albo są wstrzymane jeżeli chodzi o realizację, a reszta jakoś idzie do
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przodu i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli już podsumowywać całą tą
edycję i wskazać, że wszystkie projekty zostały zrealizowane. Więcej pytań nie
widzę. Pani kierownik bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. Jeszcze raz
proszę o przesłanie tego zestawienia i wtedy prześlemy do wszystkich radnych, także
zamykamy punkt. Dziękuję bardzo.

PUNKT – 3
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Budżetu RMG za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
I.

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska została powołana
Uchwałą Nr II/3/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania,
gdzie w § 2 został określony zakres działania Komisji:

1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
2. Rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu.
3. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o
procedurze uchwalania budżetu.
4. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
5. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.
6. Opiniowanie uchwał w sprawie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
7. Kontrola realizacji zapisów dokumentu „Strategia Gdańsk 2030 Plus”.
8. Inicjowanie, opiniowanie i kontrola realizacji działań związanych z Budżetem
Obywatelskim.
II. Ukonstytuowała się 22 listopada 2018 r., gdzie Uchwałą nr II/4/18 Rady
Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania
składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i
Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska powołano skład
osobowy Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska:
1. Piotr Borawski
2. Jan Perucki
3. Krystian Kłos
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4. Kacper Płażyński
5. Elżbieta Strzelczyk
6. Katarzyna Czerniewska
Funkcję przewodniczącego Komisji powierzono radnemu Piotrowi
Borawskiemu, a funkcję wiceprzewodniczącego Komisji powierzono
radnemu Janowi Peruckiemu.

ZMIANY OSOBOWE
Uchwałą nr III/25/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska do składu
osobowego Komisji został powołany radny Wojciech Błaszkowski.
Radny Piotr Borawski Zarządzeniem Nr 46/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11
stycznia 2019 roku został powołany z dniem 15 stycznia 2019 roku na stanowisko
Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska.
Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska ze składu
osobowego Komisji Strategii i Budżetu odwołany został radny Piotr Borawski, a do
składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu powołany został radny Michał Hajduk.
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 roku radny Krystian Kłos został wybrany
na Przewodniczącego Komisji.
Uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska ze składu
osobowego Komisji Strategii i Budżetu został odwołany radny Wojciech
Błaszkowski, a do składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu została powołana
radna Teresa Wasilewska.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji Strategii i Budżetu RMG został w
dniu 13 października 2019 r. wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej (Postanowienie Nr 1060/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 22 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu).
Uchwałą Nr XVII/429/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska do składu
osobowego Komisji Strategii i Budżetu została powołana radna Barbara Imianowska.
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W związku z powyższymi zmianami aktualny skład osobowy Komisji jest
następujący:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Radna Katarzyna Czerniewska
Radny Michał Hajduk
Radna Barbara Imianowska
Radna Elżbieta Strzelczyk
Radna Teresa Wasilewska

KOMISJA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
- odbyła 14 posiedzeń w tym 1 posiedzenie nadzwyczajne 30.04.2020 r.
Komisja odbyła 4 posiedzenia stacjonarne w Nowym Ratuszu w Gdańsku
przy ul. Wały Jagiellońskie 1 oraz 10 posiedzeń zdalnych, które odbywały
się w ten sposób ze względu na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a co za tym
idzie ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Komisja w trybie
zdalnym obradowała na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

GŁÓWNE TEMATY POSIEDZEŃ:
Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w tym przede wszystkim
dotyczące:
• zmian w projekcie uchwały dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na 2020 r.,
• zmian w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska.
Komisja ponadto:
- monitorowała bieżącą sytuację finansową Miasta Gdańska w związku ze stanem
epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- omawiała sytuację budżetową Rad Dzielnic w związku ze stanem epidemii,
- rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za I i III kwartał
oraz półrocze 2020 r.,
- rozpatrzyła wykonanie budżetu Miasta Gdańska za 2019 r.,
- opiniowała projekt budżetu miasta Gdańska na rok 2021 r.,
- kontrolowała działania związane z Budżetem Obywatelskim,
- omówiła wyniki finansowe za 2019 r. spółek z udziałem miasta Gdańska.
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Ponadto Komisja omawiała sytuację w spółkach z udziałem Miasta Gdańska:
- Port Czystej Energii Spółka z o.o. – budowa spalarni – finansowanie, stopień
realizacji inwestycji,
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. – kompostownia, projekty inwestycyjne,
finansowanie,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. – w sytuacji epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie Sp. z o.o. – pomysły na zarządzanie w sytuacji
epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- bieżąca sytuacja Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.,
- InnoBaltica – projekt FALA – wspólny bilet.

Komisja wydała 87 opinii w tym:
•

84 opinie do projektów uchwał Rady Miasta Gdańska,

• 1 opinia do Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu
Miasta Gdańska za 2019 rok,
•

2 opinie do zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnego
wniosku.

Frekwencja Komisji w okresie sprawozdawczym wyniosła
91,83% :
Lp.

Imię i Nazwisko

Obecny/a na
posiedzeniach

Średnia
frekwencja

1.

Krystian Kłos

14/14

100%

2.

Jan Perucki

14/14

100%

3.

Katarzyna
Czerniewska

14/14

100%

4.

Michał Hajduk

14/14

100%

5.

Barbara Imianowska

13/14

92,85%

6.

Elżbieta Strzelczyk

14/14

100%

7.

Teresa Wasilewska

7/14

50%
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Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Państwo radni otrzymali projekt sprawozdania przygotowany przez panią Joannę, za
co serdecznie dziękuję. Czy państwo radni zgłaszają jakieś wnioski, uwagi co do
treści sprawozdania? Nie widzę ze strony państwa radnych żadnych uwag, w takim
razie przejdziemy do przyjęcia sprawozdania.
Komisja sprawozdanie przyjęła w wyniku
głosowania jednogłośnie – 7 głosami za.

przeprowadzonego

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Chciałbym podziękować tym radnym, którzy mogą poszczycić się 100% frekwencją
na Komisji. To jest bardzo ważne. Łączna frekwencja wszystkich naszych spotkań to
jest 91,83%. Też rozumiem, że był czas pandemii i te wyniki mogą być tutaj
zaburzone. Mam nadzieję, że ten rok 2021 sprawi, że będzie ta frekwencja
zdecydowanie wyższa.

PUNKT – 4
Przyjęcie planu pracy Komisji Strategii i Budżetu RMG na rok 2021.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Chciałabym skorzystać z okazji, że już skończyły się głosowania nad projektami
uchwał, chciałabym państwu zasygnalizować, że w tej chwili procedujemy, zbieramy
podpisy pod projektem uchwały, którego jeszcze państwo nie widzą, a ona jest
bardzo związana z zakresem działania państwa Komisji, chodzi o uchwałę, która
odracza terminy płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy
musieli ograniczyć swoją działalność w związku epidemią w związku z wstrzymaniem
ich działalności. W grudniu pojawiła się kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, gdzie
właśnie jest możliwość odroczenia bądź zwolnienia z podatku branż i
przedsiębiorców, którzy właśnie odczuli skutki epidemii i będziemy chcieli
zaproponować państwu odroczenie trzech rat czyli z lutego, marca i kwietnia na
koniec roku, czyli na ostatni kwartał, czyli przeniesienie z lutego na październik, z
marca na listopad i z kwietnia na grudzień rat podatku od nieruchomości właśnie dla
tych przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli do zamknięcia swoich działalności w
zeszłym roku i nadal to jest kontynuowane. To jest zgodne z ustawą i też pojawiła
się pod koniec zeszłego tygodnia interpelacja jednego z klubów, więc chcielibyśmy
wyjść naprzeciw naszym przedsiębiorcom. Dziękuję.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję pani Skarbnik. Rozumiem, że to dotyczy odroczenia płatności, a nie
obniżania.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak, odraczamy. Ponieważ nie złożyliśmy tego projektu uchwały w wymaganym
terminie to tylko chciałam zasygnalizować, że taka uchwała będzie i prawdopodobnie
trzeba będzie głosować wprowadzenie jej do porządku obrad podczas sesji.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze, dziękuję bardzo pani Skarbnik za tą informację. Nie ukrywam, że trochę
smuci, że dopiero teraz dowiadujemy się o tym druku i, że nie udało się go złożyć w
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terminie. Będę się zastanawiał czy będzie konieczność zwołania dodatkowego
posiedzenia Komisji w tej sprawie, żeby ten projekt zaopiniować, bo jesteśmy w tej
sprawie Komisją wiodącą, więc troszkę tutaj nam to utrudnia pracę, ale też mam
informację, że wpłynie jeszcze druk 844 w sprawie zawarcia porozumienia z
Województwem, z Pruszczem, Kolbudami, Żukowem.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
To o ile wiem jest Wydział Projektów Inwestycyjnych porozumienie w sprawie PKMki.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Tak, dziękuję pani Skarbnik za te informacje. Jeszcze będziemy analizować jak te
druki wpłyną do nas oficjalnie co z nimi zrobić, także dziękuję za tą informację
odnośnie tego druku, odnośnie zmiany w terminach i odroczeniu podatku od
nieruchomości. Wracam w takim razie do porządku obrad i do przyjęcia planu pracy
Komisji. Dostałem informację od pani Joanny, że żaden z państwa radnych nie zgłosił
tematu.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Przepraszam panie przewodniczący, podniosłam łapkę. Trochę ad vocem do pani
Skarbnik chciałam serdecznie podziękować za przychylenie się w całości do naszej
interpelacji. Cieszę się, że ten druk wpłynie już na tą sesję, zwłaszcza, że chyba nikt
z nas nie ma wątpliwości, że temat jest naglący i życie wielu przedsiębiorców zostało
mocno zachwiane, natomiast myślę, że nie ma się czym martwić, nie jest to
skomplikowany projekt, nie ma się czym martwić w sensie czasu, nie jest jakoś
bardzo skomplikowany projekt. Jest to projekt uchwały analogiczny jaki
uchwalaliśmy w ubiegłym roku i jeszcze też, żeby się wytłumaczyć, ustawa została
zmieniona dopiero w połowie grudnia, bodajże 9-tego jeżeli dobrze pamiętam, był
czas świąteczno – noworoczny, ferie szkolne, itd. dlatego my tą naszą interpelację
skierowaliśmy dopiero w zeszłym tygodniu i to też tak tłumacząc dlaczego państwo
nie mieli zbyt wiele czasu na przygotowanie treści tej uchwały, a myślę, że powstaje
w dość ekspresowym terminie, także nawet jeśli pan przewodniczący uzna, że będzie
konieczne spotkanie się, żeby zaopiniować ten projekt uchwały, a pewnie tak będzie,
to jakoś mocno nie będzie czasochłonne to spotkanie. Także dziękuję bardzo.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Myślę, że nikt z radnych nie będzie oponował przeciwko pomocy dla naszych
przedsiębiorców, ale to nie zmienia faktu, że zawsze wtedy, kiedy mamy
odpowiednią ilość czasu zgodnie z harmonogramem pracy Komisji, żeby tego typu
projektami się zajmować. Mam nadzieję, że to wyjątek od reguły i w przyszłości
podobnych przypadków nie będzie i będziemy mieli spokojnie czas, żeby nad każdym
projektem pochylić się i nie będzie konieczności zwoływania dodatkowych
posiedzeń, które też mogą komplikować różnego rodzaju sytuacje, nie każdy z
radnych może mieć czas, a po to mamy ten plan Komisji ustalony na cały rok z góry,
żeby każdy radny mógł sobie dostosować swój kalendarz do zwoływanych posiedzeń.
Przechodzimy w takim razie do punktu odnośnie przyjęcia planu pracy Komisji na rok
2021. Jak wspomniałem, żadne zgłoszenia ze strony państwa radnych nie wpłynęły,
żeby ewentualnie uzupełnić ten plan. Oczywiście jeżeli państwo radni będą mieli
jakieś wnioski to oczywiście na bieżąco z komisji na komisję będziemy je realizować,
natomiast też zachęcam do ewentualnych jakiś propozycji. Też nie będę proponował
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obecnie wyjazdów jeżeli chodzi o Komisję, jest czas pandemii i raczej nie zdążymy
się wszyscy zaszczepić i uodpornić w tym roku, chociaż mam nadzieję, że może by
się tak zdarzyło, ale póki co nie planujemy takich wyjazdowych posiedzeń. Jeżeli
będzie potrzeba już kiedy ta sytuacja pandemiczna będzie naprawdę opanowana
myślę, że będziemy mogli do podobnych propozycji wrócić i je już indywidulanie
rozpatrywać. Państwo otrzymali ten plan odpowiednio wcześnie. Czy są jakieś uwagi
do planu na ten moment? Czy może ktoś chciałby jeszcze coś zgłosić? Nie widzę
zgłoszeń w takim razie przejdziemy do głosowania przyjęcia planu pracy Komisji na
rok 2021.

PLAN PRACY NA 2021 ROK
Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska
1. Zakres działania Komisji Strategii i Budżetu RMG określiła Rada Miasta Gdańska
uchwałą Nr II/3/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady
Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania.
2. Posiedzenia Komisji będą się zazwyczaj odbywały w IV poniedziałek miesiąca
(w tygodniu sesji Rady Miasta Gdańska), o godz. 16:00 w sali nr 003 Nowego
Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Jednakże w związku z
wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w związku z tym
ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów posiedzenia
Komisji w tym czasie będą odbywały się zdalnie poprzez aplikację MS
TEAMS. Komisja w takim trybie może obradować na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1842 ze zm.)
3. Przewodniczący Komisji, w razie konieczności, może zwołać dodatkowe
posiedzenie lub odwołać któreś z zaplanowanych. Na wniosek Przewodniczącej
Rady, członków Komisji Strategii i Budżetu RMG bądź Prezydenta Miasta Gdańska
może zwołać dodatkowe posiedzenie.
4. Punktami stałymi posiedzeń Komisji będą:
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska skierowanych do Komisji,
• Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
DATA
POSIEDZENIA
25 stycznia

GODZINA

16:00

SALA

TEMATY

zdalne

1. Stan realizacji projektów Budżetu
Obywatelskiego 2019 r.

18

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy
Komisji za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2020 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok
2021.
22 luty

16:00

003 lub
zdalne
003 lub
zdalne

22 marca

16:00

26 kwietnia

16:00

003 lub
zdalne

24 maja

16:00

003 lub
zdalne

21 czerwca

16:00

003 lub
zdalne

23 sierpnia

16:00

003 lub
zdalne

6 września

16:00

003 lub
zdalne

27 września

16:00

003 lub
zdalne

25 października

16:00

003 lub
zdalne

22 listopada

16:00

003 lub
zdalne

6 grudnia

14:00

208 lub
zdalne

13 grudnia

16:00

003 lub
zdalne

1. Rozpatrzenie
Sprawozdania
Prezydenta
Miasta
Gdańska
z
wykonania budżetu Miasta Gdańska
za 2020 rok.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Gdańska za I kwartał 2021 r.
1. Omówienie Raportu o stanie Miasta
Gdańska za 2020 r. przy opiniowaniu
projektu uchwały RMG w sprawie
udzielenia
Prezydentowi
Miasta
Gdańska wotum zaufania.
1. Wnioski Komisji Strategii i Budżetu
RMG do projektu budżetu Miasta
Gdańska na rok 2022.
2. Stan
realizacji
Budżetu
Obywatelskiego 2020 i 2021 roku.
1. Wyniki finansowe za rok 2020 spółek
z udziałem Miasta Gdańska.
1. Omówienie założeń do budżetu
Miasta Gdańska na rok 2022.
Prognoza długu.
2. Omówienie
sprawozdania
z
wykonania budżetu Miasta Gdańska
za I półrocze 2021 r.
1. Omówienie odpowiedzi na wnioski
Komisji do budżetu Miasta Gdańska
na 2022 r.
2. Omówienie wyników głosowania na
projekty Budżetu Obywatelskiego
2022 roku.

1. Opiniowanie Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
2. Opiniowanie
projektu
budżetu
Miasta Gdańska na 2022 rok.
1. Stan realizacji projektów Budżetu
Obywatelskiego 2020 i 2021 r.

Powyższy plan pracy Komisja przyjęła w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie – 7 głosami za.
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Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT – 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Obecni na koniec posiedzenia:
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska - obecna
Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.17:00

Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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